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نجح لبنان من خالل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف انقاذ 14 طفال و5 نساء من مخيم الهول السوري، امللقب 
مبخيم الجحيم، واعادهم اىل بلدهم االصيل يف البانيا، يف اطار مبادرة انسانية الطابع، تتسق مع جهود متعددة لتفكيك القنبلة 

الداعشية املوقوتة املتمثلة باملخيم واملرشحة لالنفجار يف انحاء املنطقة 

الحدث

جهود اللواء إبراهيم أعادت 19 ألبانيًا إلى وطنهم
لبنان يساهم في تفكيك قنبلة موقوتة في مخيم الهول 

املساعدة  وطلب  سنة  ونصف  سنة  حواىل 
يف هذه القضية وسألني ما اذا كنت جاهزا 
ان  منهم  فوافقت، وطلبت  البانيا  ملساعدة 
يعدوا ملفا حول القضية ويرسلوه ايّل القوم 
حل.  اىل  التوصل  امكان  ملعرفة  باستطالع 
سوريا،  يف  الهول  مخيم  يف  موجودون  هم 
يف مناطق سيطرة تنظيم قسد الكردي. اعد 
وارسلوه  شهرين  حواىل  بعد  امللف  االلبان 
لدينا  ونحن  االكراد،  مع  العمل  بدأنا  ايّل. 
تواصل مبارش معهم، وهم يقومون بزياريت 
ومن  اوروبا  عرب  بريوت  اىل  ويأتون  دامئا 
حول  معهم  تحدثت  سوريا.  رشق  شامل 
وابدوا  املخيم،  يف  االلبان  املواطنني  وضع 
كردية  شخصية  مثة  للتعاون.  استعدادهم 
تنسيق.  وبينها  بيننا  يوجد  بلبنان  مرتبطة 
شخصا  شملت  اوىل  دفعة  هناك  كانت 
واحدا غادر فورا اىل البانيا بعد ان سلمتهم 
اخلوا  ثانية  ثم دفعة  الشهر،  امللف بحواىل 
فيها خمسة اشخاص. بعدما ابلغت االلبان، 
الوزراء االلباين سيأيت اىل  قالوا يل ان رئيس 
معه  فاصطحبهن  شخصيا،  ليتسلمهم  هنا 

وغادر اىل البانيا. 
ثم طغت االنشغاالت وتفىش فريوس كورونا 
ومل نتابع امللف، ويف الجهة االلبانية انشغلوا 

ملدة  دمشق  يف  صحافيا  مؤمترا  نعقد  ان 
بريوت،  اىل  بالطائرة  نتابع  ثم  دقائق  عرش 
الوقت.  بعض  التفاصيل  هذه  فتطلبت 
تقدمت  ايضا  االلبانية  الخارجية  وزارة 
حول  السورية  الخارجية  وزارة  اىل  بطلب 
هذا املوضوع. هذه االمور االدارية انهيناها 

العملية. ومتت 

لقاء  مقابل  عىل  السوريون  حصل  هل   ■
موافقتهم عىل هذه العملية؟ 

استمرار  هناك  شيئا.  يطلبوا  مل  برصاحة   □
هذه  امثان.  هناك  وليس  معنا  للعالقة 
تظهر  اذ  اليهم  بالنسبة  ايجابية  مسألة 
اهتاممهم االنساين، ومل تكن هناك مقايضة. 
مفقودون،  رجالهن  االلبانيات  النساء 
لكن  املخيم  يف  االلبان  من  العديد  وهناك 
لديهم  االكراد  العودة.  يريدون  ال  رمبا 
اذا  ما  اعلم  ال  لكن  لتسليمهن،  استعداد 
متزوجات  وبعضهن  العودة،  يريدون  كانوا 

من عنارص من داعش. 

مسهال  كان  السوري  الطرف  ان  اي   ■
للعملية ومل يطلب شيئا يف املقابل؟ 

□ ال ابدا. مل يطلب. 

يف  صحايف  مؤمتر  عقد  عىل  ارص  ملاذا   ■
دمشق؟ 

□ هذه ارض سورية وبلدهم، وال يجوز ان 
يتبلغوا.  مل  وهم  رؤوسهم  فوق  جوا  نعرب 
املوضوع.  هذا  مرة  وال  يعرقلوا  مل  رصاحة 
االحمر  الهالل  فان  ذلك،  من  العكس  عىل 
السلطات  من  رسمية  وباوامر  السوري، 
السابقة  العملية  خالل  ساعد  الرسمية، 
دور  له  وكان  كبرية،  بدرجة  متعاونا  وكان 

كبري. 

■ هل انتهت العملية كليا يف ما يتعلق مبا 
طلبه االلبان؟ 

مستمر  تواصل  عىل  نحن  الينا،  بالنسبة   □
مع االكراد. واذا تبلغوا من احد املوجودين 
يف مخيم الهول برغبته يف العودة، سيقومون 

بابالغنا ثم ننسق العملية معهم. 

للمخيم  الداعشية  الخلفية  ادراك  من دون 
الذي يضم اكرث من 60 الف شخص، ميثلون 
االرهايب  التنظيم  مقاتيل  وابناء  زوجات 
شاسعة  مساحات  احتل  ان  له  سبق  الذي 
كل  يف  بارهابه  وسوريا ورضب  العراق  من 
االملام  يكون  لن  لبنان،  ذلك  يف  مبا  مكان، 
يأيت  التي  املخيم  تفكيك  باهمية  كامال 
اخراج املواطنني االلبان منه يف هذا السياق. 
جاءت  التعبري،  صح  اذا  اللبنانية،  الوساطة 
نفسها،  البانيا  حكومة  من  لطلب  تلبية 
العام  لالمن  العام  املدير  يؤكد  ما  بحسب 
"االمن  مع  مقابلة  يف  ابراهيم  عباس  اللواء 
التي  الطيبة  العالقات  العام"، مستفيدا من 
تجمعه مع املسؤولني يف دمشق، واتصاالته 
التي  )قسد(  الدميقراطية  سوريا  قوات  مع 
جهود  وهي  الهول،  مخيم  عىل  تسيطر 
املتابعة ومعالجة  تطلبت اشهرا طويلة من 

التفاصيل الكثرية، اىل ان نجحت. 
هناك بالفعل جهود سورية وعراقية لتفكيك 
عائالت  استيعاب  مبحاوالت  تتمثل  املخيم، 
تحول  املخيم  الن  السابقني،  داعش  مقاتيل 
التنظيم  اعالن هزمية  منذ  السنني،  مر  عىل 
الباغوز يف محافظة دير  االرهايب يف معارك 
وقبلها   ،2019 اذار  يف  سوريا،  رشق  الزور 
السابق  العراقي  الحكومة  رئيس  باعالن 
حيدر العبادي النرص عىل داعش يف كانون 
من  جديد  لجيل  مرتع  اىل   ،2017 االول 
السابقني  املقاتلني  ابناء  من  الدواعش، 
الذين اما قتلوا او اعتقلوا، او الذين ال يزال 
نامئة يف كل  يقاتلون يف خاليا  االالف منهم 

من العراق وسوريا حتى االن. 
يف  الخليج  حرب  بعد  الهول  مخيم  انشئ 
تسعينات القرن املايض، من مفوضية االمم 
الهول،  بلدة  يف  الالجئني،  لشؤون  املتحدة 

خليل حرب 
Khalilharb66@gmail.com

تقع  السورية.  الحكومة  مع  بالتنسيق 
السورية.  الحسكة  محافظة  رشق  البلدة 
داعش  سيطر  سوريا  يف  الحرب  وخالل 
االسرتاتيجي.  موقعها  اهمية  بسبب  عليها 
السوري،  الرشق  يف  التنظيم  هزمية  بعد 
سوريا  قوات  سيطرة  تحت  املخيم  اصبح 
التحالف  الدميقراطية )قسد( املدعومة من 

الدويل.
من  العديد  جرى  الحني،  ذلك  منذ 
مصري  لحسم  العامل  دول  بني  املحادثات 
وابناء  نساء  يضم  الذي  املخيم  يف  االوضاع 
الدواعش من عرشات الدول، اذ يخىش كرث 
النوازع  وتنامي  املتطرفة  االفكار  من تفيش 
االجرامية بني االطفال الذي كربوا يف املخيم، 
التي  واالعتقاالت  التحقيقات  تؤكد  فيام 
برسية  تعمل  داعش  خاليا  ان  فيه  تجري 

البتزازهم  املخيم،  يف  املقيمني  صفوف  يف 
كمخربين  العمل  عىل  واجبارهم  وادلجتهم 
لتنفيذ عمليات اجرامية  لهم، واستخدامهم 

مبا فيها القتل. 
لالمن  العام  املدير  حاورت  العام"  "االمن 
منه  لالطالع  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
االمن  به  قام  الذي  الدور  خلفيات  عىل 
االلبانية  العائالت  وضع  معالجة  يف  العام 
هذه  واهمية  اعرتضته،  التي  والعوائق 
امتامها  اجل  من  التي  اللبنانية  الوساطة 
جاء رئيس الوزراء االلباين ايدي راما ووزير 

داخليته بليدي كوجي اىل بريوت. 

مبلف  يتعلق  ما  يف  دوركم  بدأ  كيف   ■
االلبان يف سوريا؟ 

منذ  البانيا  داخلية  وزير  لبنان  يف  زارين   □

اللواء عباس ابراهيم مع رئيس الوزراء االلباين ايدي راما.

يف املؤمتر الصحايف.

اللواء ابراهيم: كل ما 
اقوم به هو لخدمة االنسان 

ونحن في خدمة االنسان 
اللبناني اوال

باالنتخابات. لكني تواصلت مع االكراد منذ 
نحو ثالثة اشهر، بطلب من االلبان مجددا، 
واعربت عن استعدادي ملساعدتهم، وجرت 
 14( شخصا   19 شملت  التي  مرحلة  آخر 
استغرقت  مفاوضات  بعد  نساء(  و5  طفال 

حواىل 4 اشهر. 

■ ملاذا تطلب االمر هذا الوقت؟ 
يجب  وكان  كثرية،  عوائق  هناك  كانت   □
الن  اوال  السورية،  السلطات  مع  التنسيق 
مطار القامشيل الذي سيخرج منه الالجئون 
السورية  للسلطات  خاضع  املحتجزون 
الرسمية، وثانيا كان هناك طلب بأن تهبط 
اي  دمشق،  مطار  ستقلهم يف  التي  الطائرة 
بريوت. عىل  الشام   - الشام  القامشيل  خط 
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■ ما هي طبيعة التنسيق مع االكراد؟ 
□ االكراد موجودون يف لبنان مثل اي رعايا 
اخرين، وهناك منهم َمن مير عرب لبنان اىل 
ويتوجهون  سوريا،  يف  وجودهم  مناطق 
الحريري.  رفيق  مطار  من  القامشيل  اىل 
لديهم  الن  العام  االمن  مع  تواصل  لديهم 
مثل  العام،  االمن  يف  ادارية  احتياجات 
املرور  اىل  وحاجتهم  والتأشريات  االقامات 
اتاحت  اللبنانية. فهذه مسائل  االرايض  عرب 
من  جزء  بعضهم  معهم.  قنوات  فتح  لنا 
السلطات الكردية املوجودة يف تلك املناطق 
لكنهم ال يأتون اىل لبنان بهذه الصفة. لكن 
نحن كأمن عام نعلم اىل اين يذهبون ومن 
اين يأتون، كام ان السلطات السورية ليس 
معهم  تتواصل  ايضا  فهي  اعرتاض،  لديها 
مع  للتفاوض  دمشق  اىل  يأتون  ايضا  وهم 
السورية. هم عىل عالقة مبارشة  السلطات 
معها.  وينسقون  السورية  السلطات  مع 
القامشيل برعاية رسمية سورية، وانا  مطار 
شاهدت صور الرئيس بشار االسد يف املطار 

اللواء ابراهيم يتفقد العائالت العائدة.

وهم  عليها،  يسيطرون  التي  االرايض  ضمن 
السورية.  الدولة  اىل  النفط  يبيعون  ايضا 
اقرار  يوجد  ال  السيايس  املستوى  عىل  لكن 
وهناك  القائم،  الكردي  بالكيان  سوري 
يف  سيطرتهم.  مناطق  يف  امريكية  قواعد 

الختام، هذا املوضوع له بعد انساين وليس 
باتت هناك صداقة شخصية  اي يشء آخر. 
اكن  مل  الذي  االلبانية  الحكومة  رئيس  مع 
خالل  من  يعرفني  وهو  قبل،  من  اعرفه 
الذي  غريب  مارك  لبنان  يف  البانيا  قنصل 

خالل مؤمتر دويل عقد يف روما يف 28 حزيران املايض، اكد ممثلو الدول 
اهمية معالجة ملف  داعش،  الدويل ملحاربة  التحالف  االعضاء يف  الـ83 
مخيم الهول، وطالبت واشنطن الدول باستعادة مواطنيهم املوقوفني الذين 
الخارجية االمرييك  كانوا يحاربون مع داعش، وهم باالالف. وحض وزير 
انتوين بلينكن حلفاء الواليات املتحدة عىل استعادة مواطنيهم املوقوفني يف 
الخارج بعدما حاربوا يف صفوف التنظيم املتطرف و"اعادة تاهيلهم وحتى 
مالحقتهم قضائيا"، معتربا انه ال ميكن ان يبقوا معتقلني اىل ما ال نهاية يف 

اهتمام دولي باملخيم
سوريا، وان "هذا الوضع ال يحتمل وال ميكن ان يستمر اىل ما ال نهاية". 

وكانت فرنسا وبريطانيا من اكرث الدولة املتحفظة عن اعادة مواطنيهام. 
ويرتدد البلدان اللذان شهدا اعتداءات ارهابية دامية، يف اعادة هؤالء ملا 

يشكلونه من خطر محتمل. 
تحتجز قوات سوريا الدميوقراطية اكرث من 63 الف امرأة وطفل من افراد 
عائالت مقاتلني يشتبه بانهم كانوا مع داعش، ينتمون اىل اكرث من 60 بلدا، 

يف مخيمني محاطني باسالك شائكة.

ابراهيم  عباس  اللواء  اىل  اذهبوا  لهم  قال 
ليساعدكم يف هذا املوضوع. ال يوجد تعاون 
قبل، وال سفارة  البانيا من  بيننا وبني  امني 

لهم يف بريوت. 
وكان رئيس الوزراء االلباين ايدي راما ووزير 
من  االول  التقيا يف  كوجي  بليدي  الداخلية 
آب الفائت يف بريوت اللواء عباس ابراهيم 
اعادة  جهود  يف  رئيسيا  دورا  لعب  الذي 
راما  وقال  بالدهم.  اىل  االلبان  املواطنني 
يف  البانيا  وقنصل  ابراهيم  اللواء  حضور  يف 
الضباط  كبار  مارك غريب وعدد من  لبنان 
يف االمن العام اللبناين، ان "الخرب السار هو 
معسكر  من  نقلوا  نساء  و5  طفال   14 ان 

الجحيم". 
مواطنني  العادة  الثالثة  هي  املحاولة  هذه 
ففي  سوريا.  يف  القتال  مناطق  من  البان 
 5 اعيد  املايض،  العام  من  االول  ترشين 
البان اىل وطنهم واعيد طفل الباين اىل وطنه 
قبل عام. فيام يعتقد ان املئات من الرجال 
ارهابية  وفصائل  بداعش  التحقوا  االلبان 
عرشة  نحو  منذ  والعراق  سوريا  يف  اخرى 
يزال  وال  وزوجاتهم  الكثريون  وقتل  اعوام. 

اطفالهم عالقون يف املخيامت السورية.
نساء واطفال يف املخيم.مشهد عام ملخيم الهول يف سوريا.

وقال اللواء ابراهيم يف مؤمتر صحايف "هذه 
سابقة  لعمليات  استكامل  هي  العملية 
البانيا  دولة  رئيس  دولة  من  بطلب  متت 
النساء  من  مجموعة  الستعادة  الصديقة 
لفرتة  محتجزين  كانوا  الذين  واالطفال 
شامل  قسد  منطقة  مخيامت  يف  طويلة 
رشق سوريا وبعد طول عناء وحواىل سنتني 
االطفال  استعادة  متت  املفاوضات  من 

والنساء". 
حرية  يوم  اليوم  هذا  اعترب  "انا  اضاف: 
للبنان تجاه املجتمع  للبنان، هو يوم عطاء 

الدويل وتجاه اصدقائنا يف العامل". 
املسرية،  هذه  يف  مستمرون  "نحن  وتابع: 
تطلب  التي  للشعوب  الحرية  اعادة  مسرية 
املساعدة  تطلب  التي  او  الخدمة  منا هذه 
ومعتقليها  ونسائها  اطفالها  اعادة  يف 
يشء  اهم  وطنهم.  احضان  اىل  ومخطوفيها 
اعادة  لبنان هو  اىل  وبالنسبة  الينا  بالنسبة 

الحرية اىل االنسان". 
واشار اىل ان "مشهد النساء واالطفال غني 
طفل  وكل  ام  كل  يجعل  وهو  التعبري،  عن 
يشعرون بدفء العودة اىل احضان بعضهم 

البعض". 

"انا  ابراهيم  اللواء  قال  سؤال،  عىل  وردا 
فخور مبا قمت واقوم به الصدقائنا يف البانيا 
"الدور  اىل  مشريا  العامل"،  دول  ومختلف 
اثنى  كام  لبنان".  به  يقوم  الذي  االيجايب 
عىل الجهد الكبري الذي قام به عنارص االمن 
انه  انه "ال يخفى عىل احد  اىل  العام، الفتا 
تواجدوا  الذين  عمله  طاقم  عىل  قلقا  كان 
العراقيل  عىل االرض، وتخطوا مبهنيتهم كل 

من اجل انقاذ حياة الناس". 
بخطوة  قيامه  امكان  عن  سؤال  عىل  وردا 
ما تجاه معتقلني لبنانيني، قال: "من املؤكد 
باملعروف،  اوىل  واالقربون  جاهزون  نحن 
ولكن هذا قرار سيايس يجب ان يتخذ، وانا 
به هو لخدمة  اقوم  ما  لتنفيذه. كل  جاهز 
االنسان  نحن يف خدمة  وباالحرى  االنسان، 

اللبناين اوال". 
من جهته، قال رئيس الوزراء االلباين: "رشف 
لالمن  العام  املدير  مع  اتعاون  ان  يل  كبري 
ادى  حيث  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
التعاون اىل نجاح خطوة استعادة العائالت 

االلبانية من املخيامت يف شامل سوريا". 
ومهنيته  ابراهيم  اللواء  انسانية  واثنى عىل 

المتام هذه الخطوة.


